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هدف عمد ه ی عملیات تحریک چاه، رســاندن، نفت به چاه تولیدی و افزایش 
بازیافت نهایی اســت.]1[ عملیات اســیدکاری شــامل محدوده ی وسیعی از 
عملیات تحریک چاه اســت که اگر به خوبی اجرا شــود می تواند نرخ تولید 
را به طور قابل مالحظه ای افزایش دهد. عملیات اســیدکاری به دو قســمت 
عمده تقســیم بندی می شود: اســیدکاری ماتریکس و ایجاد شکاف به کمک 
اســید. تحریک ماتریکس، روشی است که در آن سیال به منظور حل کردن 
مــوادی که میــزان تولید چاه را کاهش داده اســت و افزایش تراوایی نواحی 
نزدیک چاه )20 تا 60 ســانتی متر(، به ســازند تزریق می شود. در این روش، 
سیال در فشاری زیر فشار سیال سازند تزریق می شود، بنابراین شکافی ایجاد 

نمی شود.]2[

ایجاد شــکاف با اســتفاده از اســید، یک عملیات شــکاف هیدرولیکی برای 
ســازند های کربناته اســت که در این عملیات، اســید کانال هایی با تراوایی 
باال ایجاد می کند. در ایجاد شــکاف هیدرولیکی، ســازند با استفاده از فشار 
هیدرواســتاتیکی تولید شده شکسته می شود. فشــار، باعث شکستن سازند 
و جریان اســید در کانال ها می شود. اســیدها با کربناته ها واکنش می دهند 
و باعث حذف شــدن قســمت واکنش داده شده می شوند و این واکنش ها و 
تشکیل لبه های متفاوت در کانال ها، به باز نگه داشتن کانال کمک می کند. 
برای تشــکیل این کانال ها، ســازند باید حاوی سنگ آهک، دولومیت، گچ و 
حداقل 60درصد کربناته باشد.]2[ ســنگ های کربناته طبق تعریف، حاوی 
50درصــد عنصرهای کربناته هســتند. رایج ترین عناصر کربناته، کلســیت 

 محمدمعین پورحسینی، شرکت پتروفراساحل نیام کیش     سعید غفاری نژاد، شرکت عملیات اکتشاف نفت  محمدجواد زنده وی فرد*، دانشگاه شیراز  

در زمان عملیات اســیدکاری، پســاب قابل توجهی از عملیات در گودال های اطراف چاه ســوزانده شده یا رها 
می شــود. این اتفاق، عالوه بر آلودگی محیط زیستی نواحی اطراف محل عملیات، آب های زیرزمینی را نیز در 
معرض خطر قرار می دهد. امروزه از دســتگاه فرآورش نفت سیار استفاده می شود. این دستگاه، توانایی تصفیه 
و بازیافت هیدروکربن و آب از پســاب های عملیات های میدان های نفتی را دارد. در این تحقیق، ابتدا اجزای 
مختلف پساب عملیات اسیدکاری معرفی می شود سپس، قسمت های مختلف دستگاه فرآورش نفت سیار شرح 
داده می شــود. در ادامه، راه های مختلف افزایش کارآیی دستگاه به منظور تصفیه ی پساب عملیات اسیدکاری 
بیان شــده اســت. بخشی از روش های پیشنهادی شامل افت فشــار بین 25 تا 75 پوند بر اینچ مربع )پام( در 
هیدروسایکلون، کاهش چگالی پساب با استفاده از تزریق گاز به جریان ورودی هیدروسایکلون، عدم وجود ذرات 
با اندازه ی بزرگ تر از یک ســوم کوچک ترین قسمت دســتگاه هیدروسایکلون، غلظت ذرات جامد کمتر از یک 
درصد حجمی در پســاب برای افزایش کارآیی دستگاه، کاهش گرانروی پساب ورودی با استفاده از گرم کردن 
یا افزودن دی متیل اتر، تغییر ترشوندگی ذرات جامد معلق در پساب، استفاده از مواد منعقدکننده، استفاده از 
امولسیون شــکن هایی با عدد اتیلن اکسید نزدیک به 13، استفاده از نانوذره ی گرافن اکسید یا اکسیدهای آهن 
و به منظور صرفه جویی در انرژی، نگه داشــتن دمای آب زدا در 60 درجه ی ســانتی گراد که بیشترین بازدهی 
گزارش شــده است، ارائه شــد. در صورت مجهز بودن دســتگاه آب زدا به محیط میکروفیبر، استفاده از مواد 
آب دوســت در محیط میکروفیبر در واحد آب زدا، اســتفاده از محیط دیگر در مقیــاس نانو در ادامه ی محیط 
میکروفیبر پیشنهاد شد. در ادامه به منظور تصفیه ی آب به دست آمده از دستگاه فرآورش نفت سیار، روش های 
مختلفی مانند استفاده از روش ترآوش تبخیری و استفاده از جاذب هایی مانند کربن فعال و رس پیشنهاد شد.
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)کلسیم کربنات( و دولومیت است. هیدروکلریک اسید 15 و 28درصد، معموال 
در اسیدکاری سنگ های کربناته استفاده می شود.]1[

اســیدکاری مخازن ماسه ســنگی با مخازن کربناته متفاوت اســت. اسیدی 
که در اســیدکاری سازند ماسه ســنگ استفاده می شود، شــامل ترکیبی از 
هیدروکلریک اســید و فرمیک اسید هســتند. علت اســتفاده از این ترکیب، 
جلوگیری از رســوب محصوالت واکنش اســت. واکنش های انجام شده بین 
هیدروکلریک اســید و ســیلیکا اغلب پیچیده اســت.]1[ در حین استفاده از 
عملیات اســیدکاری، جریان پساب برگشتی این عملیات شامل انواع مختلفی 
از افزودنی های آلی، اســیدهای باقی مانده، هیدروکربن ها، عامل های ایجاد 
تاخیر در واکنش های شــیمیایی، عامل هــای جلوگیری کننده از خوردگی، 
فعال کننده های سطحی، پایدارکننده ها، عامل های ضد اصطکاک، یون های 
آهــن و یون های غیر آلی مانند یون کلر اســت. این پســاب می تواند باعث 
آلودگی های جدی محیط زیســتی شــود. بــه این منظــور، تصفیه و حذف 

آالینده های این پساب از اهمیت باالیی برخوردار است.]3[
اســیدهای موجــود در این پســاب، عمدتا شــامل هیدروکلریک اســید و 
هیدروفلوئوریک اســید هســتند. ترکیبی از این دو اسید نیز به نام ماد اسید1 
که در عملیات اسیدکاری استفاده می شود ممکن است در این پساب موجود 
باشد.]4[ در زمان عملیات حفاری و عملیات های تولید و تکمیل چاه، مقدار 
قابل توجهی از پســاب های این عملیات ها در گودال هــای گلی اطراف چاه 
به مدت نامعلومی رها شــده یا ســوزانده می شــدند. این اتفاق نه تنها باعث 
آلودگی خاک های اطراف این چاله ها می شد، بلکه آب های زیرزمینی را نیز 

در معرض خطر قرار می داد.]5[
ایده های زیادی برای حل این مشکل مطرح شده است. یکی از پیشنهادهای 
مطرح شــده شــامل پر کردن این گودال ها با پالســتیک یا خاک رس برای 
جلوگیری از نفوذ پســاب بود. عده ای اعتقاد داشــتند این گودال ها باید به 
طور کامل حذف شــوند. با توجه به اینکه تقاضا برای حذف این گودال ها هر 
ســاله بیشتر می شد، احتیاج به یک سیستم قابل اعتماد که توانایی تصفیه ی 
پســاب های موجود در این گودال ها را داشته باشــد، احساس شد. هزینه ی 
حذف این گودال ها با تصفیه ی پســاب و بازیافت نفت و آب قابل استفاده از 
این پساب ها می تواند جبران شــود.]5[ دستگاه فرآورش نفت سیار2 توانایی 
تصفیــه و بازیافت هیدروکربن و آب از پســاب های عملیات های میدان های 
نفتی را دارد. توانایی های این دســتگاه شامل جداسازی ذرات جامد سنگین 
و آب نمک ســنگین از ذرات جامد سبک، هیدروکربن ها، نمک های سبک و 

آب است.]5[
این دســتگاه توانایی جداسازی ذرات جامد و شــن ها از پساب های عملیات 
مختلف با اســتفاده از تکنولوژی هیدروسایکلون را دارد. این دستگاه توانایی 
جداسازی ســه فازی را نیز دارا می باشد. همچنین یکی دیگر از توانایی های 

این دستگاه، آب زدایی از نفت خام است.]5[ در کشور ایران نیز این دستگاه در 
عملیات های حفاری، اســیدکاری، تعمیر چاه و چاه آزمایی مورد استفاده قرار 
می گیرد. در ایران معموال این دستگاه از چهار قسمت اصلی واحد جداسازی، 

واحد نمک زدایی، واحد پمپاژ و واحد تزریق تشکیل شده است.

2- خنثی سازی پساب عملیات اسیدکاری

میزان اسیدی بودن پساب برگشتی از عملیات اسیدکاری معموال در محدوده ی 
0/5 تا pH3 قرار دارد. البته این میزان برای پساب های عملیات های مختلف 

متفاوت است که خالصه ای از آن در جدول1 آمده است.
بنابراین پســاب عملیات اســیدکاری به میزان باالیی اســیدی است که باید 
خنثی شود. موادی که برای خنثی کردن این پساب استفاده می شود، عبارتند 
از: آهک، سود سوزآور و کلسیم هیدروکسید. استفاده از آهک به علت داشتن 
  pHمزایایی مانند ایمنی در اســتفاده، ایمنی در حمل، عدم انحالل پذیری در

باالتر از 7 و قیمت به صرفه، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.]9[

عالوه بر ماده های گفته شده، می توان از منیزیم هیدروکسید نیز استفاده کرد. 
این ماده به علت داشــتن توانایی باال در خنثی ســازی، عدم ایجاد خوردگی، 
ایمن بودن، قابلیت جذب سطحی باال و سمی نبودن می تواند مورد توجه قرار 
گیرد. همچنین استفاده از این ماده در جداسازی ذرات جامد معلق در پساب 

و یون هایی مانند یون کروم و نیکل می تواند مفید باشد.]10[ 
مواردی که در انتخاب یک مــاده ی خنثی کننده باید مورد توجه قرار بگیرد، 
شــامل مقرون به صرفه بودن، میزان ماده ی مورد نیاز و خصوصیات پساب بعد 
از واکنش با ماده اســت. سود ســوزآور3 و نمک قلیا4، دارای بازدهی کمتری 
هســتند و باعث ایجاد مواد جامد حل شــده ی زیادی در پســاب می شوند. 
همچنیــن، این مــواد باعث به وجود آمدن پســاب ژل ماننــد و مواد جامد 
بسیاری در پساب می شود. برای بیشتر جریان های پساب، استفاده از آهک و 
منیزیم هیدروکسید، می توانند انتخاب های مناسبی باشند. آهک باعث خنثی 
شــدن سریع و کامل پساب می شــود که باعث کاهش میزان حجم تجهیزات 

نیز می شود.]10[

  1  محدودهي pH پساب عملیات اسیدکاري

منبعپساب pH  محدوده ینوع مواد تزریقی

HCl/HF0 / 3 - 5 / 5]6[

0.15 % HCl / 1.5%HF 0 - 3]7[

15%HCl0 / 5 - 2]8[
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3- جداسازی ذرات جامد از پساب عملیات اسیدکاری
جریان برگشتی از عملیات اسیدکاری که پساب این عملیات نامیده می شود، 
دارای مقدار زیادی شن اســت. این ذرات جامد یا در مخزن وجود داشته اند 
مانند شــن، خاک رس و یا ذرات رســوبی و یا حاصل محصوالت خوردگی از 
تجهیزات ته چاهی هستند. ذرات تولید شده معموال کمتر از 250 میکرون قطر 
دارند و غلظت آنها از PPM 5 تا PPM 250 متغیر اســت.]11[ این شن ها 
می توانند در خطوط لوله و یا تجهیزات ته نشین شوند و باعث مشکالتی مانند 
کاهش ظرفیت تجهیزات، سایش و پارگی پمپ، مسدود شدن خطوط لوله و 

خوردگی آنها و افزایش دما و سوراخ شدن تجهیزات شوند.]12[ 
جریان پســاب در واحد اول دستگاه فرآورش نفت سیار، پس از عبور از شیر 
کاهنده، وارد دستگاه جداکننده ی ذرات شن و ماسه می شود. ماسه زدا، یک 
سیستم جداکننده ی جامد ـ مایع هیدروسایکلون است که جریان در قسمت 
پایین این سیســتم محصور شده است5 و یک قسمت نگه دارنده ی مواد جامد 
که به صورت دوره ای تخلیه می شود، دارد. ذرات جامد با حالت سانتریفیوژ از 
فاز مایع جدا می شوند اما تخلیه ی این ذرات به صورت پیوسته نیست. ذرات 
جدا شده از فاز مایع در یک مخزن جمع کننده تجمع می کنند تا در دوره های 
مناسب تخلیه شــوند. زمان و دوره های تخلیه ی ذرات جامد به میزان ذرات 
جامد به دســت آمده از فاز مایع و حجم محفظه ی نگه دارنده بستگی دارد. به 
علت سیستم تخلیه ی دوره ای، استفاده از ماسه زداها به پساب هایی با ذرات 
جامد کمتر از 0/01 حجمی محدود می شوند و در صورت داشتن پساب هایی 
با میزان ذرات جامد بیشــتر، بهتر است از هیدروسایکلون¬هایی که جریان در 

قسمت پایین آنها محصور نشده است6، استفاده شود.]13[
بیشترین و کمترین افت فشار در دستگاه هیدروسایکلون، تابعی از میزان گاز 
موجود در جریان ورودی اســت. افزایش نسبت گاز به حجم کل، بیشترین و 
کمترین افت فشــار را کاهش می دهد. بازه ی 3 تا 5 پوند بر اینچ مربع برای 
کمترین میزان افت فشار و بازه ی 25 تا 75 پوند بر اینچ مربع برای بیشترین 
میزان افت فشار در نظر گرفته شده است. البته برای جریان مایع غالب میزان 

باالیی این بازه و برای جریان گاز غالب، محدوده ی پایین این بازه ها مناســب 
می باشــد. با توجه به غالب بودن مایع در جریان پســاب خروجی از عملیات 

اسیدکاری، محدوده ی باالیی این بازه ها باید در نظر گرفته شود.]14[

1-3- راه های بهبود جداسازی ذرات جامد از پساب عملیات اسیدکاری
دستگاه هیدروســایکلون برای همه ی نسبت های گاز به مایع کاربرد دارد. با 
توجه به اینکه اســاس کار دستگاه هیدروسایکلون با توجه به اختالف چگالی 
است، افزایش میزان گاز در جریان ورودی به هیدروسایکلون، می تواند چگالی 
مایــع ورودی را کاهش داده و باعث افزایــش تفاوت چگالی فاز جامد و مایع 
شــده و به افزایش بازدهی دســتگاه کمک کند. یکــی از عامل های مهم در 
بازدهی دســتگاه هیدروســایکلون، تنظیم جریان ورودی و خروجی دستگاه 
است. برای جریان تماما مایع، میزان مناسب، نسبت 3 به 1 است، در حالی که 
این میزان برای جریان تماما گاز نسبت 8 به 1 می باشد. برای پساب عملیات 
اسیدکاری که شامل جریان چند فازی تشکیل شده از مایع، جامد و گاز است، 

این نسبت می تواند در محدوده ی 5 به 1 قرار گیرد.]14[  
ذرات موجود در پساب نه تنها شامل شن و سنگ های مخزن، بلکه می توانند 
شامل خرده ها و باقی مانده های تجهیزات درون چاه و سطحی نیز باشند. در 
این پساب، با وجود کم بودن این ذرات، ذراتی با قطر بزرگ در حد میلی متر 
و ســانتی متر نیز یافت می شود که می تواند باعث گرفتگی تجهیزات سطحی 
و ماســه زدا و ایجاد مشــکالت بعدی شود. دســتگاه هیدروسایکلون موجود، 
باید توانایی مواجه با این ذرات درشــت را داشــته باشد و در حین عملیات، 
قســمت های مختلف دستگاه دچار گرفتگی نشود. قاعده ی این دستگاه ها به 
این صورت است که می توانند ذراتی تا یک سوم اندازه ی کوچک ترین قسمت 

باز دستگاه را بدون مشکل جدا کنند. ]14[
یک دستگاه ماســه زدای 10 اینچی، می تواند تا ذراتی به قطر 21 میلی متر 
را جدا کند. این احتمال وجــود دارد که در اندازه های بزرگ تر ذرات جامد، 

 1  الـف( ماسـه زدا بـا جریـان محصـور شـده در قسـمت پاییـن ب( بـا جریـان 

محصـور نشـده در قسـمت پاییـن]14[
 2   ساختار و هندسه ی ماسه زدا]11[
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 ذرات جامد از پساب عملیات اسیدکاريراه هاي بهبود جداسازي  -3-1

هاي گاز به مایع کاربرد دارد. با توجه به اینکه اساس کار دستگاه نسبت يتگاه هیدروسایکلون براي همهدس
تواند هیدروسایکلون، میهیدروسایکلون با توجه به اختالف چگالی است، افزایش میزان گاز در جریان ورودي به 

داده و باعث افزایش تفاوت چگالی فاز جامد و مایع شده و به افزایش بازدهی  چگالی مایع ورودي را کاهش
روجی هاي مهم در بازدهی دستگاه هیدروسایکلون، تنظیم جریان ورودي و خیکی از عامل دستگاه کمک کند.

در حالی که این میزان براي جریان  ،است 1به  3نسبت  ،مایع، میزان مناسبدستگاه است. براي جریان تماما 
که شامل جریان چند فازي تشکیل شده از  اب عملیات اسیدکاريباشد. براي پسمی 1به  8تماما گاز نسبت 

   [14].قرار گیرد 1به  5 يتواند در محدوده، این نسبت میمایع، جامد و گاز است

هاي ماندهها و باقیتوانند شامل خردهمخزن، بلکه می هايد در پساب نه تنها شامل شن و سنگذرات موجو
ت، ذراتی با قطر بزرگ در تجهیزات درون چاه و سطحی نیز باشند. در این پساب، با وجود کم بودن این ذرا

و ایجاد  زداماسه تواند باعث گرفتگی تجهیزات سطحی وشود که میمتر نیز یافت میمتر و سانتیحد میلی
 اشته باشد ودستگاه هیدروسایکلون موجود، باید توانایی مواجه با این ذرات درشت را دد. شومشکالت بعدي 

ها به این صورت است این دستگاه ير گرفتگی نشود. قاعدههاي مختلف دستگاه دچادر حین عملیات، قسمت
 [14] .دجدا کننترین قسمت باز دستگاه را بدون مشکل کوچک يسوم اندازهتوانند ذراتی تا یککه می
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وجود دارد متر را جدا کند. این احتمال میلی 21تواند تا ذراتی به قطر اینچی، می 10 يزداماسهیک دستگاه 
ضروري است تر ذرات جامد، دستگاه با مشکل مواجه شود. همچنین توجه به این نکته هاي بزرگکه در اندازه

تواند دستگاه غلظت باالیی است که می که پساب خروجی از عملیات اسیدکاري در زمان ابتدایی، داراي میزان
پویز بیشتر باشد، ساتی 200ودي به دستگاه نباید از را با مشکل مواجه کند. توجه شود که گرانروي پساب ور

 [14].آیدیی دستگاه به شدت پایین میآرصورت، کادر غیر این
روي شیمیایی که باعث افزایش گران يپساب ورودي به دستگاه، داراي مواد طبیعی و شیمیایی است. هر ماده

ي عملیات جداسازي ذرات جامد ، برادوست شدن سطح مواد جامد شودنفتها و پساب، پایدار ماندن امولسیون
براي شکستن امولسیون، کاهش گرانروي یی دستگاه از موادي آتوان به منظور افزایش کار. میاستبار زیان

 بودن سطح سنگ استفاده کرد. دوستو کاهش ترشوندگی میزان نفت پساب

، زداماسهتوانند قبل از ورود پساب به دستگاه ، نمیشوندث تجمع و منعقد شدن ذرات جامد میموادي که باع
درون  7يشده در جریان گردابهبه پساب تزریق شوند. به این علت که استرس و نیروي برشی ایجاد 

بل از ورود پساب به وسایکلون، این تجمع مواد ریز جامد را شکسته و عمال استفاده از مواد منعقدکننده قرهید
ها و ز دستگاه هیدروسایکلون و در تانککند. بهتر است از این مواد پس از عبور پساب اتاثیر میدستگاه را بی

 [14].در دستگاه جداسازي سه فازي استفاده شودنشینی جداگانه یا مخازن ته

د تا گرانروي آن کربه منظور کاهش گرانروي پساب ورودي به دستگاه، بهتر است در حد امکان پساب را رقیق 
تواند با سازي می. این رقیقشودتا میزان مشخص کاهش یابد و جداسازي ذرات جامد از پساب بهتر انجام 

 هاي کاهش گرانروي پسابیکی دیگر از روشد. شوسبک نفت، نفتا و یا میعانات گازي انجام  ياستفاده از اجزا
یسی هاي الکترومغناطاستفاده از میدانورودي، گرم کردن پساب قبل از ورود به دستگاه هیدروسایکلون و یا 

هاي موجود حلیگر از راهه پساب ورودي یکی دصرفه نیست. تزریق گاز ببهاست که البته از نظر اقتصادي مقرون

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
81

65
2.

14
01

.1
40

1.
20

0.
4.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

kt
es

ha
f.

ni
oc

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             3 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25381652.1401.1401.200.4.4
https://ekteshaf.nioc.ir/article-1-3319-fa.html


ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 200 

25

دستگاه با مشــکل مواجه شود. همچنین توجه به این نکته ضروری است که 
پساب خروجی از عملیات اســیدکاری در زمان ابتدایی، دارای میزان غلظت 
باالیی اســت که می تواند دســتگاه را با مشــکل مواجه کند. توجه شود که 
گرانروی پســاب ورودی به دســتگاه نباید از 200 ساتی پویز بیشتر باشد، در 

غیر این صورت، کارآیی دستگاه به شدت پایین می آید.]14[
پســاب ورودی به دســتگاه، دارای مواد طبیعی و شیمیایی است. هر ماده ی 
شــیمیایی که باعــث افزایش گرانروی پســاب، پایدار ماندن امولســیون ها 
و نفت دوست شــدن سطح مواد جامد شــود، برای عملیات جداسازی ذرات 
جامد زیانبار اســت. می توان به منظــور افزایش کارآیی دســتگاه از موادی 
برای شکســتن امولسیون، کاهش گرانروی پساب و کاهش ترشوندگی میزان 

نفت دوست  بودن سطح سنگ استفاده کرد.
موادی که باعث تجمع و منعقد شــدن ذرات جامد می شوند، نمی توانند قبل 
از ورود پســاب به دستگاه ماسه زدا، به پســاب تزریق شوند. به این علت که 
استرس و نیروی برشی ایجاد شده در جریان گردابه ی7 درون هیدروسایکلون، 
این تجمع مواد ریز جامد را شکســته و عمال اســتفاده از مواد منعقدکننده 
قبل از ورود پساب به دستگاه را بی تاثیر می کند. بهتر است از این مواد پس 
از عبور پســاب از دستگاه هیدروســایکلون و در تانک ها و مخازن ته نشینی 

جداگانه یا در دستگاه جداسازی سه فازی استفاده شود.]14[
به منظور کاهش گرانروی پســاب ورودی به دستگاه، بهتر است در حد امکان 
پســاب را رقیق کرد تا گرانروی آن تا میزان مشخص کاهش یابد و جداسازی 
ذرات جامد از پســاب بهتر انجام شود. این رقیق سازی می تواند با استفاده از 
اجزای سبک نفت، نفتا و یا میعانات گازی انجام شود. یکی دیگر از روش های 
کاهش گرانروی پســاب ورودی، گرم کردن پســاب قبل از ورود به دستگاه 
هیدروسایکلون و یا استفاده از میدان های الکترومغناطیسی است که البته از 
نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیســت. تزریق گاز به پساب ورودی یکی دیگر 
از راه حل هــای موجود به منظور کاهش گرانروی پســاب و همچنین کاهش 
چگالی پســاب ورودی اســت که هر دو عامل باعث افزایش بازدهی دستگاه 

هیدروسایکلون می شود.
کاهــش گرانــروی نفت تنها تحت تاثیر افزایش دما نیســت و با اســتفاده از 
واکنش های شــیمیایی نیز این اقدام می تواند انجام شــود. هیدرولیز شدن 
پیوندهای آلیفاتیک ســولفور8، اساس این تغییر در نفت خام است. این اتفاق، 
باعــث کاهش میزان آســفالتین و رزیــن، افزایش هیدروکربن های اشــباع 
و آروماتیک، کاهش وزن مولکولی، کاهش میزان ســولفور، افزایش نســبت 
هیدروژن به کربن و باعث کاهش گرانروی نفت می شود. هنات و همکارانش9 

استفاده از دی متیل اتر10 را برای تنظیم گرانروی پیشنهاد داده اند.]15[
اســتفاده از نانوذره هــا نیز باعث کاهــش گرانروی نفــت و افزایش بازدهی 
جداسازی ذرات جامد می شود. این موضوع از طریق مطالعات آزمایشگاهی به 

 Fe3O4، Al2O3،SiO2، CuO اثبات رســیده است. استفاده از نانوذره های
و نیــکل به منظور کاهش گرانروی نفت مورد بررســی قرار گرفته اســت که 
استفاده از نانوذره یSiO2  با اندازه ی 8 نانومتر و در غلظت یک گرم بر لیتر، 

بیشترین تاثیر را در کاهش گرانروی نفت داشته است.]16[
جداسازی ذرات با اندازه ی کمتر از 3 میکرون توسط دستگاه هیدروسایکلون 
ممکن نیســت و بایــد روش های دیگری مورد توجه قــرار بگیرد. این امر، با 
اضافه کردن الکترولیت ها و فعال کننده های ســطحی قابل دسترســی است. 
برای ته نشــین شــدن ذرات کوچک، باید آنها را به هم نزدیک کرد تا به هم 
بچسبند و تشکیل ذرات  بزرگ تر دهند. بنابراین استفاده از منعقدکننده ها و 
موادی که باعث تجمع ذرات جامد می شوند، می توانند برای جداسازی ذراتی 
که کمتر از 3 میکرون بوده و دســتگاه هیدروسایکلون توانایی جداسازی آنها 
را ندارد، اســتفاده شــود. مواد منعقدکننده، عامل های شیمیایی هستند که 
می توانند بار موجود بر روی ســطح مواد معلق در پســاب را خنثی کنند. با 
توجه به موثر بودن مواد و همچنیــن پایین بودن قیمت آنها، در فرآیندهای 
تصفیه از نمک های آلومینیوم به صورت گســترده استفاده می شود. هر چند 
که نمک های آلومینیوم برای سالمتی انسان مضر است. برای رفع این مشکل 

بعضی محققان استفاده از تیتانیوم کلراید11 را پیشنهاد داده اند.]17[  
منعقدکننده ها و هیدرولیزکننده های ابتدایی که در تصفیه ی پساب استفاده 
شدند، یون های آلومینیوم و آهن بودند. بهترین بازه ی عمل منعقدکننده های 
پایه آهنی، بین pH 5 تا 8/5 اســت.]18[ یکی از مواد موثر در منعقدسازی، 
هیدروکســیل آلومینیوم است که شامل انواع مختلفی می باشد که از بین این 
+Al6(OH( 3  دارای بیشــترین سرعت 

+Al6(OH( 6   و 15

اجزا، موادی با فرمول 12
و عملکرد در منعقدســازی هستند. پلی آلومینیوم کلراید، یکی از مواد موثر در 
منعقدسازی ذرات جامد معلق در پساب هستند و دارای مزایایی مانند واکنش 
در دمای پایین، آلومینیوم باقی مانده ی کمتر، حجم لجن کمتر، تاثیر کمتر بر 
روی pH آب، و ســرعت باالی تجمع ذرات جامد معلق در پساب است.]19[ 
به منظور اســتفاده از ماده ای که ســمی نبوده و توانایی منعقد کردن ذرات 
معلق جامد موجود در پســاب را داشته باشد، می توان از چیتوسان12 استفاده 
کرد. همچنین اســتفاده از این ماده از نظر اقتصادی می تواند مقرون به صرفه 
باشــد.]20[ بنابراین، بعد از گذر پساب از دستگاه هیدروسایکلون می توان از 
منعقدکننده ها به منظور به هم پیوســتن ذرات جامد معلق موجود در پساب 

استفاده کرد. 
همچنیــن مــواد دیگــری ماننــد: آلومینیوم ســولفات، ســدیم آلومینیوم، 
پتاســیم آلومینیوم و هیدروکســیل زیرکونیوم نیــز به منظــور منعقد کردن 
ذرات ریز جامد موجود در پســاب اســتفاده می شــود. همچنین می توان از 
مواد کمک کننــده در منعقد کــردن مانند پلی اکریل آمیــد، پلی اکریل آمید 
به صــورت جزئــی هیدرولیــز شــده13، پلی اتیلن گلیکــول، پلی ونیل الکل، 
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نشاسته کربوکسی اتیل، نشاسته هیدروکسی اتیل، سدیم آلگینیت و زانتان گام14 
استفاده کرد.]21[

4- جداکننده ی سه فازی
در جداکننده ی سه فازی، اجزا مختلف پساب ورودی در دما و فشار مشخص 
از هم تفکیک می شــوند. جداسازی اجزای پســاب در این مرحله از اهمیت 
خاصی برخوردار اســت، به این علت که عدم جداسازی مناسب اجزای پساب 
باعث کاهش ظرفیت و آســیب به سایر دستگاه ها می شود. سیال ورودی به 
جداکننده می تواند شامل گاز، مقادیر قابل توجه بخارهای مایع، آب، بخار آب، 
نفت خام، ذرات ریز جامد که در جداکننده ی شــن از پســاب جدا نشده اند، 
باشــد. عوامل تاثیرگذار در فرآیند جداسازی، شامل نرخ جریانی گاز و مایع، 
فشــار و دمای عملیاتی، خصوصیات فیزیکی ســیال ورودی شامل چگالی و 
ضریب تراکم پذیری، درجه ی جداســازی طراحی شده، وجود ناخالصی هایی 
مانند پارافین و شــن و غیره، تمایل به ایجاد فوم نفت خام و تمایل به خورنده 
بودن ســیال ورودی است. شکل3، نمای کلی جداکننده ی سه فازی را نشان 

می دهد.]22[
جداکننــده ی  ســه فــازی، دارای اجزای مختلفــی ماننــد هدایت کننده ی 
ورودی15، تخلیه کننده ی شن16، اســتخراج کننده ی قطرات مایع17، صفحات 
منحرف کننده18، موج شــکن19 و اجزای مختلف دیگری اســت.]22[ با ورود 
جریان به جداکننده ی ســه فازی، ابتدا به هدایت کننــده ی ورودی برخورد 
کرده و اولین مرحله در جداســازی سه فازی با تغییر مسیر جریان و اختالف 
چگالــی فاز مایع و گاز اتفاق می افتد. گاز به صورت افقی در قســمت باالی 
جداســاز جریان می یابد. در این قســمت با کمک نیروی گرانش قطرات در 
اندازه ی 100 میکرون از جریان گاز جدا شــده و به ســطح تماس مایع و گاز 
منتقل می شــود. در ادامه، جریان گاز از استخراج کننده ی قطرات مایع عبور 

کرده و قطرات کوچک تر مایع از فاز گاز جدا می شــود و سپس با استفاده از 
شیر کنترل فشار از جداکننده ی سه فازی خارج می شود.]23[ قسمت تجمع 
مایع، باید دارای فضای کافی به منظور دادن زمان الزم برای جداســازی نفت 
و امولســیون از فاز آب باشــد. نفت و امولســیون با عبور از یک دیواره20، در 
قســمت نفت تجمع می کنند و سطح آن با اســتفاده از یک کنترل کننده ی 

سطح تنظیم می شود.]23[

1-4- راه های بهبود جداکننده ی سه فازی
در ورود جریان پســاب به دســتگاه جداکننده ی ســه فازی، این جریان به 
منحرف کننده ی ورودی جریان برخورد کرده که اولین مرحله در جداســازی 
سه فازی با تغییر مسیر جریان و اختالف چگالی فاز مایع و گاز اتفاق می افتد. 
با توجــه به اینکه احتماال جریان پســاب عملیات اســیدکاری دارای حالت 
امولسیون است و شــامل قطرات پراکنده ی آب در نفت زیادی نیز می باشد، 
یکی از پیشــنهادها به منظور جداسازی بهتر فاز نفت و آب، ادامه پیدا کردن 
این منحرف کننده ی جریان تا زیر ســطح تماس فاز آب و نفت است که باعث 
شستشوی جریان با آب شده و باعث تسریع در فرآیند جمع شدن قطره های 
آب می شــود. بنابراین اســتفاده از منحرف کننده ی ورودی که تا زیر سطح 
تماس فاز آب و نفت امتداد دارد21، می تواند موثر واقع شــود.]22[ این اقدام 
هم از نظر اقتصادی هزینه ی چندانی نداشته و هم می تواند فرآیند جداسازی 

دو فاز را تسریع کند.
دو نوع جداکننده ی سه فازی وجود دارد:

1- جداکننده ی سه فازی که دارای کنترل کننده ی سطح تماس است.
2- جداکننده ی ســه فازی که دارای دیواره و محل تجمعی برای نفت و آب 

است.22 
احتمــاال پســاب عملیات اســیدکاری بــه علت داشــتن نفت خــام، آب و 

 3   نمایی از جداکننده ی سه فازی]22[
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کونیوم نیز رزیآلومینیوم و هیدروکسیلآلومینیوم، پتاسیمسولفات، سدیمهمچنین مواد دیگري مانند: آلومینیوم
کننده کمک از موادتوان میشود. همچنین ز جامد موجود در پساب استفاده میبه منظور منعقد کردن ذرات ری

گلیکول، اتیلنپلی ،13آمید به صورت جزئی هیدرولیز شدهاکریلآمید، پلیاکریلدر منعقد کردن مانند پلی
 ]21[.استفاده کرد 14گامانتانزو  آلگینیتاتیل، سدیمهیدروکسیاتیل، نشاستهکربوکسیالکل، نشاستهونیلپلی

 سه فازي يجداکننده -4

 جداسازي. شوندمی تفکیک هم از مشخص فشار و دما در ورودي پساب مختلف اجزا فازي، سه يجداکننده در
 ياجزا مناسب جداسازي عدم که علت این به است، برخوردار خاصی اهمیت از مرحله این در پساب ياجزا

 شامل گاز،تواند سیال ورودي به جداکننده می شود.می هادستگاه سایر به آسیب و ظرفیت کاهش باعث پساب
شن از پساب جدا  يدر جداکنندهخام، ذرات ریز جامد که ب، نفتآ هاي مایع، آب، بخارتوجه بخارمقادیر قابل

رگذار در فرآیند جداسازي، شامل نرخ جریانی گاز و مایع، فشار و دماي عملیاتی، یاند، باشد. عوامل تاثنشده
جداسازي طراحی شده، وجود  يدرجه پذیري،خصوصیات فیزیکی سیال ورودي شامل چگالی و ضریب تراکم

خام و تمایل به خورنده بودن سیال ورودي هایی مانند پارافین و شن و غیره، تمایل به ایجاد فوم نفتناخالصی
 [22].دهدسه فازي را نشان می يکلی جداکننده، نماي 3است. شکل

  

 

 

 

 

 

 

 [22]سه فازي ينمایی از جداکننده -3شکل 

 ،16شن يکنندهتخلیه ،15ورودي يکنندهسه فازي، داراي اجزاي مختلفی مانند هدایت يجداکننده
با  ]22[.و اجزاي مختلف دیگري است 19شکنموج ،18کنندهمنحرفصفحات  ،17ات مایعقطر يکنندهاستخراج

مرحله در جداسازي برخورد کرده و اولین  ورودي يکنندههدایتسه فازي، ابتدا به  يورود جریان به جداکننده
ی در قسمت افتد. گاز به صورت افقف چگالی فاز مایع و گاز اتفاق میسه فازي با تغییر مسیر جریان و اختال

میکرون از جریان  100 يیابد. در این قسمت با کمک نیروي گرانش قطرات در اندازهباالي جداساز جریان می
 قطرات مایع يکنندهجریان گاز از استخراج ،شود. در ادامهیبه سطح تماس مایع و گاز منتقل مگاز جدا شده و 

 يشار از جداکنندهبا استفاده از شیر کنترل ف سپسشود و از گاز جدا میتر مایع از فور کرده و قطرات کوچکعب
قسمت تجمع مایع، باید داراي فضاي کافی به منظور دادن زمان الزم براي  [23].شودسه فازي خارج می
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فعال کننده های سطحی استفاده شــده در عملیات اسیدکاری، دارای حالت 
امولسیونی اســت، کنترل سطح تماس دو فاز با اســتفاده از کنترل کننده ی 
ســطح در طراحی اول سخت می شود. در این صورت، استفاده از جداکننده ی 
سه فازی که شامل دیواره و محلی برای تجمع نفت و آب جدا شده باشد، در 

مواجه با پساب عملیات اسیدکاری منطقی به نظر می رسد.
برای میدان های نفتی، دو نوع امولســیون وجود دارد. امولسیون آب در نفت 
و امولســیون نفت در آب. بیش از 95درصد از امولســیون شــکل گرفته در 
میدان های نفتی، از نوع امولسیون آب در نفت است که در آن آب، فاز پخش 
شده و نفت فاز پیوسته است. امولسیون آب در نفت، شامل ترکیبات پیچیده ی 
آلی و غیر آلی اســت. ترکیباتی که بین قطره های آب و فاز نفت وجود دارد، 
عامل امولسیون کننده نامیده می شود. این عامل ها، فعال کننده های سطحی 
هســتند که باعث پایداری امولسیون می شوند. این عامل ها شامل آسفالتین، 
رزین، فنول ها، نمک های فلزی، ذرات ریز رســوبی، رس، واکس و مواد دیگر 

هستند.]23[
امولســیون ها، می توانند با توجه به الیه ای کــه دور قطره های آب را احاطه 
کرده اند و از آنها محافظــت می کنند، پایدار بمانند. این الیه ها، مانعی برای 
به هم پیوســتن قطره های آب و تشــکیل قطره ی بزرگ تر هستند. به منظور 
شکســتن این الیه، می توان از مواد شیمیایی یا گرما استفاده کرد. موادی که 
توانایی شکســتن این الیه را دارند، امولسیون شــکن  نامیده می شوند.]23[ 
با توجه به امکان امولســیونی بودن پســاب عملیات اســیدکاری، استفاده از 
شــکننده های امولسیون، می تواند فرآیند جداســازی فاز آب و نفت را بهبود 

دهد. 
در هنگام خروج پساب از چاه، امولسیون آب در نفت شکل می گیرد. قطره های 
فاز آب، در فاز نفت پخش شــده و امولسیون را تشــکیل می دهند. تشکیل 
امولسیون آب در نفت به علت غیر امتزاج پذیر بودن دو فاز مشکل است، اما با 
توجه به وجود نیروی برشی حین تولید و وجود فعال کننده های سطحی، این 

امر امکان پذیر اســت. وجود امولسیون می تواند باعث کاهش فضای تجهیزات 
و آسیب رســاندن به آنها شود. بنابراین شکســتن امولسیون ضروری است. 
پایدار بودن امولســیون آب در نفت، به آســفالتین، رزین و کربوکسیلیک و 
نفتنیک اسید وابسته است که ســاختار کلی الیه ای که دور قطره های آب را 
احاطه کرده است را شامل می شود و از تخلیه و به هم پیوستن قطره های آب 
جلوگیری می کند که باعث پایدار شــدن امولسیون می شود.]24[ مشخص 
شــده است که نسبت آســفالتین به رزین در نفت خام، به نوع الیه ی تشکیل 
شده بر روی سطح قطره های آب و تشکیل امولسیون پایدار ارتباط دارد.]25[

در مطالعه ای که توسط استراســنر23 انجام شد، نتیجه گرفته شد که الیه ی 
آســفالتینی که دور قطره های آب تشــکیل می شــود در pH پایین دارای 
پایــداری باال، در pH متوســط دارای پایداری متوســط و در pH باال دارای 
پایداری پایین است. همچنین با توجه به اینکه ذرات ریز جامد، باعث پایداری 
بیشتر امولسیون می شوند، آسفالتین در pH پایین تر باعث نفت دوست شدن 
بیشــتر این ذرات ریز می شــود. در جدول2 پایداری امولسیون در pHهای 

مختلف بیان شده است.]26[

از یک قرن پیش، اســتفاده از امولسیون شــکن ها شــامل صابون ســاده تا 
انــواع مواد پلیمری می شــدند. موادی که توانایی شکســتن امولســیون را 

  2  تاثیر pH بر پایداری امولسیون )نفت ونزوئال با درجه ی 13API  و آب مقطر( ]26[

منبعمحدوده ی  pH پسابنوع مواد تزریقی
3W/Oباال

6W/Oباال

10W/Oپایین

11O/Wپایین

13O/Wباال

 5   جداکننده ی افقی شامل قسمت هایی برای تجمع نفت و آب جدا شده]23[ 4    نمایی از فرآیند شستشوی جریان ورودی با آب در جداساز سه فازی ]22[
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در قسمت نفت تجمع  ،20دیواره. نفت و امولسیون با عبور از یک ولسیون از فاز آب باشدجداسازي نفت و ام
 [23].شودسطح تنظیم می يکنندهاز یک کنترلو سطح آن با استفاده  کنندمی

 سه فازي يهاي بهبود جداکنندهراه -4-1

برخورد  ورودي جریان يکنندهسه فازي، این جریان به منحرف يدر ورود جریان پساب به دستگاه جداکننده
 اتفاق گاز و مایع فاز چگالی اختالف و جریان مسیر تغییر با فازي سه جداسازي در مرحله کرده که اولین

 افتد. با توجه به اینکه احتماال جریان پساب عملیات اسیدکاري داراي حالت امولسیون است و شامل قطراتمی
ها به منظور جداسازي بهتر فاز نفت و آب، ادامه باشد، یکی از پیشنهادآب در نفت زیادي نیز می يپراکنده

جریان با  يباعث شستشور سطح تماس فاز آب و نفت است که جریان تا زی يکنندهپیدا کردن این منحرف
ورودي  يکنندهاز منحرف شود. بنابراین استفادههاي آب میعث تسریع در فرآیند جمع شدن قطرهشده و با آب
 ياقدام هم از نظر اقتصاد ینا ]22[.تواند موثر واقع شودمی ،21امتداد دارد تا زیر سطح تماس فاز آب و نفتکه 
 کند. یعدو فاز را تسر يجداساز یندآتواند فرینداشته و هم م یچندان يینههز

 سه فازي وجود دارد: يدو نوع جداکننده

 .سطح تماس است يکنندهسه فازي که داراي کنترل يجداکننده -1
  22.محل تجمعی براي نفت و آب است دیواره و که دارايسه فازي  يجداکننده -2

استفاده شده در  سطحی هايکنندهفعالخام، آب و به علت داشتن نفت اسیدکارياحتماال پساب عملیات 
سطح  يکنندهلسطح تماس دو فاز با استفاده از کنتر، داراي حالت امولسیونی است، کنترل اسیدکاريعملیات 

محلی براي  دیواره و سه فازي که شامل يجداکنندهصورت، استفاده از شود. در ایندر طراحی اول سخت می
 رسد.منطقی به نظر می اسیدکاريدر مواجه با پساب عملیات تجمع نفت و آب جدا شده باشد، 
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 [23]شده هایی براي تجمع نفت و آب جداشامل قسمت افقی يجداکننده -5شکل 

و امولسیون نفت در آب. بیش از هاي نفتی، دو نوع امولسیون وجود دارد. امولسیون آب در نفت براي میدان
هاي نفتی، از نوع امولسیون آب در نفت است که در آن آب، فاز از امولسیون شکل گرفته در میدان درصد95

ر آلی است. آلی و غی يپخش شده و نفت فاز پیوسته است. امولسیون آب در نفت، شامل ترکیبات پیچیده
ها، شود. این عاملکننده نامیده میعامل امولسیونهاي آب و فاز نفت وجود دارد، ترکیباتی که بین قطره

لتین، رزین، ها شامل آسفاشوند. این عاملتند که باعث پایداري امولسیون میهاي سطحی هسکنندهفعال
 [23].، واکس و مواد دیگر هستندرسهاي فلزي، ذرات ریز رسوبی، ها، نمکفنول

کنند، اند و از آنها محافظت میهاي آب را احاطه کردهاي که دور قطرهتوانند با توجه به الیهها، مینامولسیو
تر هستند. به منظور بزرگ يهاي آب و تشکیل قطرهها، مانعی براي به هم پیوستن قطرهپایدار بمانند. این الیه
این الیه را دارند، توان از مواد شیمیایی یا گرما استفاده کرد. موادي که توانایی شکستن شکستن این الیه، می

، استفاده از اسیدکاريات امکان امولسیونی بودن پساب عملی با توجه به [23].شوندنامیده می شکنامولسیون
 یند جداسازي فاز آب و نفت را بهبود دهد. آتواند فرهاي امولسیون، میشکننده

در فاز نفت پخش شده  ،هاي فاز آبقطره .گیردچاه، امولسیون آب در نفت شکل می در هنگام خروج پساب از
پذیر بودن دو فاز مشکل زاجون آب در نفت به علت غیر امتیتشکیل امولسدهند. امولسیون را تشکیل میو 

 پذیر است.، این امر امکانهاي سطحیکنندهفعالبرشی حین تولید و وجود  د نیرويواما با توجه به وجاست، 
امولسیون د. بنابراین شکستن شوها ضاي تجهیزات و آسیب رساندن به آنتواند باعث کاهش فوجود امولسیون می

د وابسته اسیکسیلیک و نفتنیکوپایدار بودن امولسیون آب در نفت، به آسفالتین، رزین و کرب ضروري است.
و از تخلیه و به هم  شودآب را احاطه کرده است را شامل میهاي اي که دور قطرهاست که ساختار کلی الیه

 مشخص شده است که [24].شودولسیون میث پایدار شدن امکند که باعهاي آب جلوگیري میپیوستن قطره
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دارند، شــامل فعال کننده های سطحی چربی دوســت و آب دوست می شوند. 
شکننده های امولسیون تجاری شامل فعال کننده های سطحی پلیمری مانند 
پلی اتیلن اکســید24، پلی پروپیلن اکســید یــا آلکیل فنول فرمالدهید رزین و یا 
مخلوطی از فعال کننده های ســطحی هســتند. موادی که معموال در مراحل 
اولیه ی پردازش نفت اســتفاده می شود، شــامل ترکیبی از پلی اتیلن اکسید و 
پلی پروپیلن اکسید با نسبت های مولی اتیلن اکسید به پروپیلن اکسید متفاوت 
اســت.]27[ همچنین، در تحقیقی که توســط عبدالعظیم و همکارانش25 بر 
روی امولسیون شــکن های مختلف نانیل فنول اتوکسیلت26 با عدد اتیلن اکسید 
مختلف صورت گرفت، مشــخص شد که با افزایش عدد اتیلن اکسید، عملکرد 
امولسیون شــکن ها افزایش می یابد. البته در این تحقیق به میزان استفاده از 
امولسیون شکن ها و غلظت بهینه ی آنها پرداخته نشده است.]28[ همچنین با 
توجه به شکل6 که بر روی امولسیون شکن های اتوکسیلیت نانیل فنول27 با عدد 
اتیلن اکسید مختلف انجام شده اســت، بهترین عملکرد در عدد اتیلن اکسید 

بین 9 تا 13 به ثبت رسیده است.
لیو و همکارانش28 تاثیر اسیدهای آلی مختلف و گاز CO2 را در شکستن 
امولســیون آب و نفت بررسی کردند. اسیدهای آلی استفاده شده در این 
تحقیق  شامل سیتریک اسید، اکزالیک اسید، استیک اسید و الکتیک اسید 
بود. محققان در پایان آزمایش نتیجه گرفتند، تمام اسیدهای آلی عملکرد 
قابل قبولی در جداســازی فــاز آب و نفت از هم دارنــد. در این تحقیق، 

سیتریک اسید بیشترین تاثیر را در شکستن امولسیون نشان داد.]30[
دائو و همکارانش29، تاثیر فعال کننده های سطحی  شامل سدیم دودســیل 

سولفات30، دودسیل تری فنیل فســفونیوم31 و دسیل تری اکســیتلن الکل32 
در شکســتن امولســیون آب در نفت را بررســی کردند و نتیجه گرفتند 
سدیم دودسیل سولفات بیشترین تاثیر را در شکستن امولسیون دارد.]31[

الجنبــی و همکارانش33، تاثیر امولسیون شــکن های تجاری را بررســی 
کردنــد. آنها نتیجه گرفتند، پلی پروپیلن گلیکــول در غلظت 100ppm و 

در دمای 55 درجه ی ســانتی گراد، بیشترین بازدهی را از خود نشان داده 
اســت. موادی که بعد از پروپیلن گلیکول بیشــترین بازدهی را داشتند، 

پلی اتیلن گلیکول، هگزیل آمین، پنتیل آمین و پلی پروپیل بودند.]32[
جــان لیو و همکارانش، اســتفاده از نانو صفحه های گرافن اکســید را در 
شکستن امولسیون آب در نفت بررسی کردند. آنها نتیجه گرفتند، استفاده 
از این ماده برای شکســتن انواع امولسیون ها، به خصوص امولسیون نفت 
ســنگین می تواند کارآمد باشد. همچنین این ماده در محدوده ی وسیعی 
از pH می تواند اثرگذار باشــد. این ماده در pH پایین، عملکرد بهتری از 

خود نشان داده است.]33[

5- آب زدایی و نمک زدایی از نفت
بعد از گذشت جریان چاه از جداکننده ی سه فازی و جدا شدن آب و گاز 
از سیال، به منظور شکستن امولسیون نفت و آب و جدا کردن قطره های 
نفت موجود در آب و همچنین به منظور کاهش میزان نمک جریان، نفت 
و امولسیون وارد دستگاه آب زدا و نفت زدا می شوند. در دستگاه فرآورش 
نفت ســیار، این مراحــل می تواند در دو مرحلــه ی جداگانه و یا در یک 

مرحله و به صورت ترکیب با هم انجام شود.
بــه منظور آب  زدایی از جریان نفت و امولســیون، می تــوان از چند نوع 
دســتگاه اســتفاده کرد. نوع اول، دســتگاه حذف آب آزاد34 است که با 
دادن زمــان به جریــان، باعث حذف قطره های آب می شــود. نوع دوم، 
دســتگاه گرمادهنده35  است که با دادن گرما و زمان به جریان، عملیات 
حذف قطره های آب از نفت خام را تســریع می کند. نوع دیگر، دســتگاه 
گرمادهنده ی الکترواستاتیک36 می باشد که دارای صفحه های الکتریکی 
به منظور حذف قطره های آب اســت. البته نوع دیگری با عنوان دستگاه 
آب زدای مکانیکی37 وجود دارد که با استفاده از صفحات منحرف کننده و 

میکروفیبر، عملیات آب زدایی را انجام می دهد.]34[

 7   بررسی تأثیر اسیدهای آلی مختلف و دی اکسیدکربن در شکستن  6   بررسی تاثیر عدد اتیلن اکسید در کیفیت امولسیون شکن]29[

امولسیون ]30[
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  [29]شکنید در کیفیت امولسیوناکسبررسی تاثیر عدد اتیلن  -6شکل

سیون آب و نفت بررسی کردند. را در شکستن امول 2COهاي آلی مختلف و گاز تاثیر اسید 28لیو و همکارانش
اسید تیککاسید و الاسید، استیکاسید، اکزالیکهاي آلی استفاده شده در این تحقیق  شامل سیتریکاسید

قبولی در جداسازي فاز آب و هاي آلی عملکرد قابلآزمایش نتیجه گرفتند، تمام اسیدبود. محققان در پایان 
 [30].اسید بیشترین تاثیر را در شکستن امولسیون نشان دادنفت از هم دارند. در این تحقیق، سیتریک

 

 

 

 

 

 

 

 [30]شکستن امولسیوناکسیدکربن در بررسی تاثیر اسیدهاي آلی مختلف و دي -7شکل

 ،30سولفاتدودسیلشامل سدیم هاي سطحیکنندهفعالتاثیر  ،29دائو و همکارانش
بررسی کردند را در شکستن امولسیون آب در نفت  32الکلاکسیتلنتريو دسیل 31فسفونیومفنیلتريدودسیل

 [31].بیشترین تاثیر را در شکستن امولسیون دارد سولفاتدودسیلنتیجه گرفتند سدیمو 

آنها نتیجه گرفتند،  تجاري را بررسی کردند. يهاشکن، تاثیر امولسیون33الجنبی و همکارانش
گراد، بیشترین بازدهی را از خود نشان نتیاس يدرجه 55و در دماي  ppm100گلیکول در غلظت پروپیلنپلی

آمین، گلیکول، هگزیلاتیلنگلیکول بیشترین بازدهی را داشتند، پلیپروپیلنداده است. موادي که بعد از 
 [32].پروپیل بودندآمین و پلیپنتیل

ید را در شکستن امولسیون آب در نفت بررسی اکسهاي گرافن، استفاده از نانو صفحهجان لیو و همکارانش
 ، به خصوص امولسیون نفتهاماده براي شکستن انواع امولسیون کردند. آنها نتیجه گرفتند، استفاده از این
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1-5- راه های بهبود آب زدایی و نمک زدایی از نفت
بــا توجه به حاللیت بــاالی نمک در آب، با حــذف قطره های آب از فاز 
نفت، میزان نمــک موجود در فاز نفت کاهش می یابد. دســتگاه آب زدا 
و نمــک زدا، می تواند شــامل اضافه کردن آب داغ، قســمت گرم کردن، 
قســمت صفحه های الکترواستاتیکی38، صفحات منحرف کننده و استفاده 
از میکروفیبر فیلتراسیون باشد. با توجه به اینکه نفت ورودی از تصفیه ی 
پساب عملیات اسیدکاری به دستگاه آب زدا، می تواند درصد حجمی آب 
باالیی به صورت امولســیون در نفت داشته باشد، استفاده از صفحه های 
الکترواســتاتیکی می تواند محتوای آب را تا میــزان کمتر از 0/5درصد 

حجمی کاهش دهد. 
اســتفاده از روش گرم کردن به منظور کاهش حجم آب موجود در نفت، 
در کنار مزایایی که دارد، دارای هزینه ی تامین انرژی اســت که می تواند 
هزینه هــا را افزایش دهد. به این منظور در صورت مجهز بودن دســتگاه 
آب زدا به قســمت گرم کننده ی جریان، می توان دما را تا حد معینی که 
بیشــترین بازدهــی را دارد، باال برد. ال اتیبی و همکارانش39 بیشــترین 
بازدهی به منظور شکســتن امولســیون را در دمای 60 درجه مشــاهده 
کردند. البته سیستمی که آنها در آن آزمایش را انجام دادند یک سیستم 
باز بــود.]35[ همچنین، اضافه کردن آب قبــل از افزایش دما، می تواند 
بازده جداســازی قطره های آب را افزایش دهد. آب اضافه شــده باید در 

محدوده ی 3 تا 10درصد حجم سیال ورودی به دستگاه باشد.]35[
همچنیــن از دیگر روش هــا به منظور افزایش کارآیی قســمت آب زدا و 
نمک زدا، به هم زدن جریان بعد از اضافه کردن آب داغ به سیال ورودی به 
دستگاه است که باعث افزایش بازده جداسازی می شود. از مواد شیمیایی 
که می تواند فرآیند آب زدایی و نمک زدایی از نفت را تسریع کند، استفاده 
از امولسیون شکن های آب در نفت است. استفاده از امولسیون شکن های 
آب در نفتی که دارای عدد اتیلن اکســید بین 9 تا 13 و HLB نزدیک به 
صفر باشند، عملکرد بهتری از خود نشان داده اند. همچنین بهترین دمای 
عملکرد امولسیون شــکن ها، 55 درجه ی سانتی گراد به دست آمده است. 
همچنین در میان نانو ذرات، استفاده از نانو ذره های اکسیدآهن که قابل 
بازیافت هستند و نانو ذرات گرافن اکسید که عملکرد خوبی از خود نشان 

دادند، می تواند مناسب باشد.]36[
بعضــی از دســتگاه های آب زدا و نمک زدا که به صــورت مکانیکی عمل 
می کنند، دارای محیط های میکروفیبری هســتند. با عبور جریان نفت از 
محیط های میکروفیبری، قطره های آب به کمک این محیط از نفت جدا 
می-شــوند. عوامل تاثیرگذار در عملکرد این محیط میکروفیبری شامل 
نوع و جنس، تر شوندگی، عمق و نرخ جریان عبوری از این محیط است.

 در مطالعه ای که توســط شین و همکارانش40 صورت گرفت، این عوامل 
مختلف بررسی شد. آنها نتیجه گرفتند، با افزایش آب دوست شدن سطح 
محیط میکروفیبر، بازدهی جداســازی قطره هــای آب افزایش می یابد. 
همچنین با افزایش عمق، بازدهی جداســازی کاهــش می یابد. در نرخ 

جریان پایین بازدهی جداســازی بیشــتر از نرخ جریان باال گزارش شده 
است. همچنین محیط میکروفیبری ضخیم تر، بازدهی را افزایش می دهد 
اما افت فشــار نیز افزایــش می یابد. همچنین اضافه کــردن محیط نانو 

پلیمری به محیط میکروفیبر، کارآیی را افزایش می دهد.]37[

6- تصفیه ی آب جدا شده از پساب با استفاده از دستگاه فرآورش نفت سیار
پــس از آن که به کمک دســتگاه فرآورش نفت ســیار، ذرات ریز جامد، 
نفت، گاز و امولســیون از پســاب عملیات اســیدکاری جدا شد، آب به 
دســت آمده و جدا شده از پساب عملیات اســیدکاری بسیار سمی بوده 
و نیــاز به تصفیــه دارد. به این منظور، معمــوال در میدان های نفتی این 
آب به گودال های آتش اطراف چاه ها منتقل می شــود. این پساب برای 
محیط زیست و سالمت کارکنان خطرناک است و بهتر است تصفیه شود. 
افزودنی هــای مختلفی شــامل عامل های ایجاد تاخیــر در واکنش های 
شــیمیایی، عامل هــای جلوگیری کننده از خوردگــی، فعال کننده های 
سطحی، پایدارکننده ها، عامل های ضد اصطکاک و موارد دیگری در کنار 
اسید در عملیات اسیدکاری استفاده می شود که بیشتر این مواد، قابلیت 

حل شدن در آب را دارند.
اجزای بســیار سمی این پســاب شــامل متانول، هیدروفلوئوریک اسید، 
زایلــن،  فرمالدهیــد،  اتیلن گلیکــول،  پلی اتیلن گلیکول نانیل فنیل اتــر، 
دی اتیلن گلیکول، اتیلن اکســید، اکریل آمید، تولوئن و نیتریلوتریا استیک 
اســید است که خطرات آنها برای محیط زیست و سالمتی انسان مشخص 

شده است.]4[
از آب کـه دارای خطـرات محیط زیسـتی  آلـی فـرار  حـذف ترکیبـات 
زیـادی اسـت، بـا اسـتفاده از انتقـال مـواد فرار سـمی پسـاب بـه جریان 
کـردن  اکسـید  از  اسـتفاده  بـا  ترکیبـات سـمی  ایـن  و حـذف  هـوا41 
 TBR43 کاتالیسـتی42 انجـام می شـود. روش دیگـر، اسـتفاده از رآکتـور
اسـت کـه در ایـن رآکتـور، جریـان آب به سـمت پایین حرکـت می کند 
و جریـان هـوا نیـز یـا درجهـت جریـان آب و یـا در خـالف جهـت آن، 
جریـان می یابـد و از محیـط کاتالیسـتی عبـور می کنـد. ایـن فرآینـد، 
باعـث اکسـید شـدن مـواد آلـی موجـود در پسـاب می شـود. تحقیقـات 
مختلـف نشـان می دهـد اسـتفاده از کاتالیسـت های آب گریـز در رآکتور 
TBR، باعـث افزایـش حـذف ترکیبـات آلـی فرار می شـود. کاساسـکو و 
همکارانـش44، دمـای 20 تـا 80 درجه در رآکتـور TBR را برای حذف و 
اکسـید کردن پسـاب هایی کـه دارای الکل ها و آلدهید اسـت، پیشـنهاد 
کردنـد و بـرای حـذف تمامـی ترکیبـات آلـی فـرار در پسـاب، دمـای 

دادنـد.]38[ پیشـنهاد  را  170 درجه ی سـانتی گراد 
برای مواردی که میزان مواد آلی موجود در آب کم است، استفاده از تقطیر 
از نظر اقتصادی مناســب نیست. یکی دیگر از روش ها، استفاده از فرآیند 
ترآوش تبخیری45 اســت. با استفاده از این روش، دو سیال امتزاج پذیر از 
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پانویس هاپانویس ها
1. Mud acid
2. Mobile oil treatment system
3. Caustic soda
4. Soda ash
5. Enclosed underflow
6. Open underflow
7. Vortex flow
8. Aliphatic sulfur linkage
9. Hénaut et al.
10. Dimethyl ether
11. TiCl4
12. Chitosan
13. HPAM
14. Xanthan gum
15. Inlet diverter
16. Sand jets and drains
17. Mist extractors

18. Baffle plates
19. Wave breakers
20. Weir
21. Down-comer
22. Bucket and weir design
23. Strassner
24. Poly (ethylene oxide)
25. Abdel-Azim et al.
26. Nonyl phenol ethoxylates
27. Ethoxylated nonyl phenols
28. Liu  et al.
29. Daau et al.
30. Sodium dodecyl sulfate (SDS)
31. Dodecyl triphenylphosphonium bromide 
(DTPB)
32. Decyl-tri-oxyethylene alcohol
33. Al-Janabi  et al.

34. Free-Water Knockout
35. Heater-Treater
36. Electrostatic Heater-Treater
37. Mechanical Coalescer
38. Electrostatic Coalescers
39. Al-Otaibi  et al.
40. Shin et al.
41. Air stripping
42. Catalytic oxidation
43. Trickle-bed reactor
44. Kosusko et al.
45. Prevaporation
46. Fleming and Slater
47. Ion exchange
48. Reverse osmosis
49. Adsorption

یکدیگر جدا می شــوند. در حالی که فرآیندهای غیر غشــایی مبتنی بر 
تقطیر هســتند، جریان پساب از غشای مناســب عبور داده می شود. در 
سمت دیگر غشا، فشار محفظه باید در فشار کمتر و زیر فشار اشباع سیال 
نگه داشــته شــود. بنابرین جریان به درون غشا نفوذ می کند. این انتقال 
باعث تغییر فاز می شود. سیال نفوذ کرده به مایع تبدیل شده و دو سیال 
از یکدیگر جدا می شوند. بر اساس گفته های فلمینگ و اسالتر46، استفاده 

از روش ترآوش تبخیری، درای چند مزیت است:
1- کاهــش مصرف انرژی بــه علت اینکه تنها آن قســمت از مایعی که 

می خواهیم جدا شود، تبخیر می شود.
2- تجهیزات ساده، تنها به یک پمپ خأل و یک غشای مناسب نیاز است 

و کاهش هزینه ها را به دنبال دارد.]39[
آب به دســت آمده از دستگاه فرآورش نفت ســیار به وسیله ی یون های 
مختلف آلوده می شــود. حذف این یون ها که غالبا فلزی هستند، از این 
پســاب ضروری است. روش های مختلفی برای حذف این یون ها از پساب 
عملیات اســیدکاری وجود دارد که می توان به رســوب شیمیایی، تبادل 
یونی47، اسمز معکوس48 و جذب سطحی49 اشاره کرد. از میان روش های 
بیان شــده، استفاده از جذب سطحی بر روی سطح مواد مختلف، یکی از 

روش هایی است که بسیار توصیه شده است.]40[
ایــن روش به علت ارزانی، بازدهی باال و عملکرد ســاده ی کار بر ســایر 
روش ها برتری دارد. مواد جاذب بیشــتر استفاده شــده، شامل زئولیت، 
رس، کربن فعال و ماده های پلیمری هســتند. البته، استفاده از نانو ذراتی 
مانند اکســیدهای آهن نیز می تواند در جــذب یون های موجود در آب 

موثر واقع شوند. 

نتیجه گیری
استفاده از دستگاه فرآورش نفت سیار به منظور تصفیه ی پساب عملیات 
اســیدکاری، عالوه بر جلوگیری از آلودگی محیط زیســت، دارای مزایای 
اقتصادی نیز هســت. بــه منظور افزایش کارآیی این دســتگاه در مواجه 

با پساب عملیات اســیدکاری، در این پژوهش راه¬های مختلفی پیشنهاد 
شده است. 

1- در قســمت هیدروســایکلون، افت فشــار بین 25 تا 75 پوند بر اینچ 
مربع، تزریق گاز به جریان ورودی به منظور کاهش چگالی پساب، تغییر 
نســبت جریان ورودی به خروجی با نسبت 5 به 1، عدم وجود ذراتی در 
پساب ورودی هیدروسایکلون که از یک سوم کوچک ترین قسمت دستگاه 
بزرگ تر باشــند، اســتفاده از دی متیل اتر یا گرم کردن پساب ورودی به 
منظور کاهش چگالی آن، تغییر ترشوندگی ذرات جامد معلق در پساب و 

استفاده از امولسیون شکن ها پیشنهاد شده است.
2- به منظور افزایش کارآیی دســتگاه در قسمت جداکننده ی سه فازی، 
اســتفاده از دون کامر در هدایت کننــده ی ورودی، اختصاص زمان ماند 
مناسب در قســمت ته نشینی ذرات معلق، اســتفاده از طراحی باکت و 
ســد، توجه به حداکثر ارتفاع آب و نفت در جداســاز، اســتفاده از مواد 
منعقدکننده، استفاده از امولسیون شکن هایی با عدد اتیلن اکسید نزدیک 
به 13 و عدد HLB نزدیک به صفر و اســتفاده از نانو ذره ی گرافن اکسید 

یا اکسیدهای آهن پیشنهاد شده است. 
3- در واحــد نمــک زدا و آب زدا، اضافــه کــردن آب داغ به پســاب به 
همراه هم زدن پســاب، اضافه کردن امولسیون شــکن های گفته شده در 
دمای 55 درجه ی ســانتی گراد به جریان ورودی، اســتفاده از نانو ذره ی 
گرافن اکســید، نگه داشــتن دما در 60 درجه ی سانتی گراد که بیشترین 
بازدهی گزارش شده است، استفاده از مواد آب دوست در محیط میکروفیبر، 
استفاده از محیط دیگر در مقیاس نانو در ادامه ی محیط میکروفیبر، نرخ 
جریان پاییــن در هنگام گذر جریان از این محیط و اســتفاده از محیط 

ضخیم تر با در نظر گرفتن افزایش افت فشار پیشنهاد شده است. 
4- به منظور تصفیه ی آب به دســت آمده از دستگاه فرآورش نفت سیار، 
استفاده از فرآیند ترآوش تبخیری به منظور حذف ترکیبات آلی سمی و 
فرار، استفاده از جاذب هایی مانند کربن فعال، رس و نانو ذره هایی مانند 

اکسیدهای آهن پیشنهاد شده است.
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